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Krig i Paradiset är Sakina Ntibanyiteshas
första roman. Det är en stark berättelse
om tre unga afrikanska kvinnor. Boken tar
avstamp i i krigets Afrika, men handlar mer
om hur de lyckas anpassa sig till sina nya
hemländer, hur de hanterar sina trauman
från kriget och sin hemlängtan.
»En stark berättelse
av en stark kvinna«

En stark roman
om tre unga kvinnor på flykt
kabibi, igala och anastasia möts i ett
flyktingläger i Kongo-Kinshasa. De lyckas få flyktingstatus genom FN och komma till det paradis de
drömmer om. Men till deras sorg hamnar de i olika
världsdelar.
Kabibi hamnar i en liten stad i norra Sverige –
ett långt steg från den lilla byn i Burundi, där hon
växte upp.
Hon försöker förstå de tystlåtna människorna i
hennes nya hemland. Hon läser svenska på sfi, hon
går på disco och får oväntat nya vänner i det homosexuella paret Chris och Jahn. Hon träffar svensken

”Efter allt som hänt under min uppväxt i kriget, är det ett under
att jag fortfarande lever. När jag ser mig själv i spegeln vet jag inte
om det är jag, eller om jag ser en annan person som ser ut som jag.
Allt det som jag gått igenom – jag har våldtagits, suttit i fängelse,
misshandlats nästan till döds, levt under slavliknande förhållanden
och varit på väg att avrättas – allt detta klarade jag mig igenom.
Därför är det så svårt att förstå vem jag egentligen är.”
Farligare än djur är Sakina Ntibanyiteshas andra bok om sin ungdom och flykt undan kriget i Burundi, Rwanda och Kongo. Den
här boken tar vid där den första boken, Ormbarn, slutade. Det var
under den svåraste tiden i Kongo, när de som var från Rwanda och
Burundi, blev kallade för ormar. Titeln på första boken, Ormbarn,
syftar på detta nedvärderande uttryck.

Vi får följa Sakina i hennes kamp för överlevnad. Hon strider för
att ge sin son ett drägligt liv, men har också två andra föräldralösa
barn med sig när hon flyr från den ena krigshärden till den andra.
Riktigt hur hårt hennes liv har varit är svårt att förstå, även om vi
i boken får ta del av Sakinas berättarkonst. Den gåvan har hon ärvt
från sin mormor, som varje kväll gav henne berättelser som vägledning i livet.
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”Mitt barn fick växa upp i Afrika under svåra förhållanden. Vi skildes för en tid, men jag fann honom igen. Det tog mycket av mina
krafter, det gav mig svåra och djupa sår och jag fällde många tårar
innan vi hittade varandra. Men vi gjorde det.”
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Sakina Ntibanyitesha föddes i
Burundi runt 1975. Hon växte
upp hos sin mormor men har
stått på egna ben sedan hon
var 12 år. Under hennes flykt
undan krigets fasor utsattes
hon för ständiga övergrepp,
hon våldtogs, fängslades och
torterades, men överlevde.
2003 fick Sakina flyktingsta
tus hos FN och hamnade så
småningom i Luleå i Sverige.
Hon utbildade sig till underskö
terska och började samtidigt
skriva om sitt liv.
Se mer på www.sakina.nu

Farligare än djur är den andra boken i en serie av tre självbiografiska romaner om Sakinas liv.
”Jag slutar inte tänka på detta förrän jag vet vad krig egentligen är.
Kriget har skadat mitt hjärta samtidigt som det har gjort mig stark
mentalt. Kriget har tagit mina kära och nära och bestulit mig på
dofterna från mitt ursprung.”
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”Ett hjärtskärande levnadsöde, där Sakina vägrar
se sig som offer. Efter flera besök i Afrika upphör
jag aldrig förvånas över den okuvlighet och det
mod som finns i en ofta utsatt vardag.”
Karin Malmsten, journalist Sveriges Radio
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Bo, som vill att hon ska laga korv och mos åt honom, och hon lär känna Ester från Uganda som vill
hjälpa henne att hitta en rik gubbe att gifta sig med.
Vi får följa de tre tjejernas öden i sina nya hemländer, hur de plågas av sina ohyggliga minnen från
kriget och sin hemlängtan.
Det paradis de drömde om visade sig inte finnas.
Även här pågår ett krig.
På Bokmässan i Göteborg 2014 mottog Sakina De
Vylder-stipendiet för Invandrarförfattare.

Sakina Ntibanyitesha debuterade 2012 som förfat
tare på svenska med två självbiografiska böcker,
utgivna på Blue Publishing. Första boken »Orm
barn« handlar om hennes barndom i Burundi. I
den andra delen »Farligare än djur«, skildrar hon
sina upplevelser i kriget.
»En stark berättelse av en stark kvinna. Ingen kan
läsa utan att beröras.«
Karin Malmsten. Sveriges Radio
»Jag hoppas att många läser hennes böcker.
Då förstår man på riktigt vad krig gör med män
niskor.«
Malou von Sivers
Malou efter tio, TV4, 27 mars 2014
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